
Maart 2023 

    A PROPOS 

 



Voorwoord 

 

Beste bewoner én lezer van onze à Propos,  

 

De afgelopen maand werd er alweer hard gewerkt om de publicatie van ons 

maandblad te realiseren. Zoals elke maand nemen wij je graag mee doorheen 

het reilen en zeilen van de verschillende afdelingen binnen onze voorziening. 

Naast het woonzorgcentrum bestaat WZC Huize Ter Walle ook uit een centrum 

voor kortverblijf, 2 groepen van assistentiewoningen én 2 centra voor             

dagverzorging. Uiteraard besparen we jullie de avonturen van deze diensten 

niet. We leggen hierbij de nadruk op de gebeurtenissen die plaatsvonden de 

voorbije maand, februari. Deze maand stond vooral in teken van Valentijn en 

carnaval. Je zal de sfeer bij het doornemen van de à Propos zeker en vast      

kunnen opsnuiven! 

 

Veel leesplezier,  

Debbie Janssens (alias Smurfin)  

 



Bewonersnieuws 

Jarig in maart 

02/03  Eddy Devos     66 jaar 

02/03  Jeannette Verfaille    86 jaar 

03/03  Regis Grimonprez    76 jaar 

04/03  Rudi Naye     65 jaar 

04/03  Ronald Watteyne    82 jaar 

06/03  André Couvreur    80 jaar 

07/03  Alfred Michiels    72 jaar 

13/03  Marie-Louise Daels    96 jaar 

13/03  Marie-Claire Nuytten   77 jaar 

14/03  Monique Lietaer    80 jaar 

14/03  Ariette Dewaele    95 jaar 

15/03  Ronald Carrein     75 jaar 

21/03  François Verbrugghe   91 jaar 

21/03  Ginette Verhamme    89 jaar 

25/03  Joseph Vercaemst    88 jaar 

26/03  Georgette Titeca    93 jaar 

 

 



Buurtwandelingen 

De lente is in zicht, en dat geeft ons goesting om naar buiten te 

gaan. Onze wandelnamiddagen gaan terug van start vanaf 21 

maart. 

We verzamelen om 14u30 aan het onthaal van Huize Ter Walle. 

Na de wandeling eindigen we met een hapje en een drankje in 

onze bistro. 

 

Wij zoeken nog steeds vrijwilligers, die zich kunnen vrijmaken 

om onze bewoners in een rolwagen te begeleiden. Inschrijven 

kan via: buurtwerking@htw.be of secretariaat@htw.be 

Noteer alvast volgende datums in jullie agenda: 

21/3 

04/4 

18/4 

02/5 

30/5 

13/6 

27/6 

 

Liefs 

Mia 



Houvast 

 

Ze verlaten ons huis. 

Eerst hij, daarna zij. 

Ze vinden een plek 

Bij elkaar, met zicht 

op een plas en een wei, 

Met een ganzenpaar 

En grazende schapen. 

Mijn moeder ziet het  

Winter worden, terwijl mijn vader al een jaar de sneeuw trotseert. 

Hun kamers missen  

Licht. Het is onzeker  

Of de ochtend  

voor de avond komt. 

Vandaag en vroeger  

Vervagen, maar het 

Zicht op de plas en 

       De wei biedt houvast.     
     

 

 Gedicht van de maand 

Heb jij ook een gedicht dat je met onze lezers wilt delen? 

 Breng jouw gedicht gerust binnen in onze dienst administratie of stuur 

via mail naar secretariaat@htw.be 



Volgende bewoners verblijven momenteel in ons zorghotel; 

 

Maria Vermeire 

Roger Durnez  

Jean Claude Ghyselinck 

Marc Bruggeman 

Anny Knockaert  

Cécile Vercambre 

Centrum voor kortverblijf 



Max onze huishond 

Hallo,  

Ik ben Yana en werk als zorgkundige op zorgteam 1, en ben ook het “Baasje” van Max. 

Sinds 21 februari 2020 werd het officieel dat Max ons mocht komen vergezellen. Wat gaat 

de tijd toch snel vind je niet?  

Ik herinner het me nog alsof het gisteren was. We hebben toch een lange tijd moeten 

wachten tot we eindelijk een mailtje kregen dat er een instellingshond voor ons                

beschikbaar was, en toen begon het avontuur. Voor 6 zaterdagen naar Gent om daar met 

de meters en peter op dat moment meer kennis op te doen. Op 21 februari mocht ik met 

Max het eindexamen doen. We waren beiden erg zenuwachtig. Ik was dan ook heel fier 

dat we samen geslaagd waren! Trots nam ik Max mee naar huis.  

Sinds het moment dat hij bij ons in Huize Ter Walle binnenliep merkte ik al meteen dat er 

vele hartjes gestolen zouden worden. Sindsdien is hij onmisbaar geworden bij de              

bewoners en  bezoekers. Hij creëert een glimlach op ieders gezicht, is er voor je als je het 

moeilijk hebt en weet ook bij wie hij moet zijn voor de streeltjes en het lekkers.  

Elke dag ga ik met een goed gevoel naar huis, want ik zie en hoor wat hij allemaal bereikt 

bij onze bewoners, bezoekers, collega’s,… Dat is de reden waarom ik me inschreef om de 

opleiding te doen!  

Als Max meegaat met mij naar huis, heeft hij daar nog een kleine “Broer” rondlopen. Beau 

is zijn naam, hij is 9 jaar oud en ze kunnen goed opschieten met elkaar. In het begin liep dit 

wat stroef maar intussen wacht Beau hem iedere dag op als we thuiskomen en krijgt hij 

een grondige snuffelbeurt om te achterhalen waar zijn grote broer die dag heeft               

uitgehangen. Ze plagen elkaar vaak door te gaan lopen met elkaars speeltje. Hilarisch om 

ze bezig te zien samen! 



Iemand een paaseitje? 

Max speelt graag verstoppertje thuis 

Lieve Max,  

Ik ben dankbaar voor iedere knuffel en onverwacht kusje dat ik van je krijg. Iedere dag    

opnieuw. Weet dat ik enorm trots op je ben! 

 Geniet van de liefde die je krijgt in Huize Ter Walle.  

Dikke kus 

Yana en Max 

* Volg Max zijn verhalen op onze Instagrampagina:  @_max.tagram_ 













Animatie  
‘t LINDEBOOMKE 

Lieve lezers van À propos,  

 

Februari was een korte maand en dat hebben we gevoeld, want de tijd 

vloog voorbij! Vele activiteiten passeerden de revue maar van ons            

valentijnsontbijt heb ik toch het meeste genoten. Hartverwarmend was 

het om iedereen te zien smullen van ons ontbijt. De zelfgemaakte yoghurt 

van Mathias alsook het versgeperste fruitsap en de eitjes met spek vlogen 

de deur uit. Ook mijn mama die kwam assisteren vond het erg leuk, ik 

moest alvast nog eens veel groetjes doen! 

We vierden ook de verjaardag van Lionel, proficiat! 3 dikke “piepers”        

en een cadeautje krijg je van ons. Hopelijk heb je ervan genoten!  

Nu staat maart voor de deur en ruiken we de lente al! Nieuwe knopjes aan 

de bomen, narcissen die hun tenen boven de grond steken om eens te 

voelen of het al warmer geworden is. De paaseitjes die overal in de winkel-

rekken verschijnen vergezeld van geel en oranje decoratie. Als de zon weer 

eens door de wolken piept kunnen we met een jas al eens gaan wandelen. 

Zo’n gezonde blos op de wangen van de buitenlucht, daar heeft iedereen 

deugd van. 

Zo lieve mensen, ik ben alweer uitverteld voor deze editie.  

Ik wens jullie een mooie tijd samen en je weet het hé, altijd welkom voor 

een babbel of een warme knuffel!  

 

Liefs,  

Lisa 



Rarara...wat is het? 

Pannenkoeken 



Yoghurt maken 

Love is in the air 



KOLLEBLOMME 
Animatie  

Het kolleblomistje 

Over het wel en wee van de leefgroep Kolleblomme 

Dag lieve lezers,  

De lente is in zicht. Velen van jullie kijken waarschijnlijk uit naar het warme weer dat er 

aankomt, de dagen die langer worden, de bloemetjes die beginnen te bloeien,…  

Februari stond vooral in teken van Valentijn en carnaval. Op 14 februari was er voor   

jullie een heerlijk ontbijt voorzien en Erna en Joseph het koppeltje van bij ons op       

Kolleblomme doet daar normaal niet aan mee, Joseph zegt dat dit allemaal commerce 

is. Maar wij dachten hier anders over … 

De kamer werd stiekem versierd met hartjes en de tafel stond gedekt met een heerlijke 

ontbijtmand. En wat hebben ze hier van gesmuld! Benieuwd naar hun liefdesverhaal? 

Lees dan zeker de volgende bladzijde!  

Ons carnavalsfeest was toch ook één van onze hoogtepunten van de                                

activiteitenkalender in februari. Wat een ambiance! Iedereen kon verkleed naar de    

polyvalente zaal gaan om mee te zingen en te genieten van verschillende optredens. 

18 februari was het de verjaardag van Frans, hij trakteerde zijn medebewoners met 

een stukje taart.  

 

We kijken samen al uit naar wat maart ons zal brengen.  

 

Veel liefs 

Lieselot 

 

 



Liefde is …  

‘s avonds elkaar een zoentje geven voor het slapengaan.  

Joseph en Erna verblijven ondertussen al 4 maanden bij ons op de leefgroep Kolleblomme. 

Ze hebben zich gemakkelijk kunnen aanpassen en voelen zich hier thuis. Ze zitten graag in 

het volk, en als er iets te doen is van activiteiten zijn ze er graag bij.  

Ze zijn al bijna 60 jaar getrouwd en nog steeds stapelzot van elkaar! De manier hoe ze     

elkaar aankijken, zegt meer dan woorden. Ik neem jullie eventjes mee naar hun eerste    

ontmoeting. Erna haar zus woonde in dezelfde straat als Joseph zijn beste vriend. Joseph  

had al meteen een boontje voor haar en dat nieuws kwam al snel tot aan de overkant van 

de straat. Uiteindelijk trok Erna haar stoute schoenen aan, en stapte zelf naar Joseph toe. 

Jaja, en van het ene kwam het andere. Een paar jaar na hun ontmoeting gaven ze elkaar 

het ja-woord en samen kregen ze 2 dochters.  

Vroeger hebben ze veel rondgereisd, van Oostenrijk tot in Afrika waar er trouwens heel 

grappige anekdotes van zijn… hé Erna? Vraag het maar eens aan onze Joseph, hij zal het 

jullie in geuren kleuren vertellen.  Zoveel mooie herinneringen om samen te koesteren.  

Joseph en Erna, bedankt om jullie verhaal met ons te delen. Wij wensen jullie nog veel   

liefde en geluk toe hier in Huize Ter Walle. 

Ik vond het alvast HARTVERWARMEND om naar jullie te luisteren. 

Eerlijk zijn, goed luisteren naar elkaar en veel lachen= het geheim! 

Liefs  

Justine 





Valentijnsontbijt 



Onze stagiaire, Phebe nam onze bewoners 

eventjes terug mee in de tijd van toen 

Samen herinneringen bovenhalen 

met een tas koffie… echte nostalgie! 



Verjaardag Frans 

Carnaval 



Concert met Ingeborg 



Animatie  
AKKERWINDE 

Dag lieve bewoners, 

 

Alweer een stapje dichter bij de lente, het begint al te kriebelen om naar buiten te gaan. 

Ondertussen was het hier volop ambiance met carnaval en hebben we genoten en vooral 

gelachen met de mooie optredens die ons werden voorgeschoteld. Nadien nog een danske 

en een polonaise om de fantastische namiddag te beëindigen. Iedereen was moe maar 

voldaan. 

 

Jullie hebben kunnen smullen van een heerlijk ontbijtbuffet op Valentijn. Onze                  

zelfgemaakte perenconfituur mocht niet ontbreken op onze ontbijttafel. We hebben ook 

eens gesnuffeld in oude spullen uit jullie jonge jaren en de verhalen van vroeger      kwa-

men direct terug naar boven….”wat ge toen niet al kon doen met 20 Belgische Frank!” 

Een handmatige mixer of een oud brilletje, een pijp, ieder voorwerp had een mooi verhaal. 

Onze Rudi vond het leuk om op die ouwe toeter te blazen, gelukkig hebben we die terug 

goed weggestopt. 

 

Nu gaan we toch een beetje de gezonde toer op, maar ik ga nog niet teveel                        

verklappen. Ik kijk er alvast naar uit! 

 

Dikke zoenen 

Marleen 

 



Marie Louise trakteerde haar medebewoners voor 

haar verjaardag, met een lekker stukje taart. 



Wafelbak en Valentijnsontbijt 



Carnaval 



Sjoelbakken en   

 carnavaloptreden van de kleuters 



Animatie  
LEIEMEERS 

 

Beste lezers, 

 

Februari ligt achter ons en in de volgende maand begint reeds de lente. Met het beter   

worden van het weer gaan we ook terug starten met de wandelnamiddagen. In maart      

zullen we dus reeds enkele malen in de buitenlucht vertoeven. Verder zullen we ook       

enkele spellen spelen en zal er voor voldoende fruit worden gezorgd. De maandelijkse    

restaurantdag en eten maken in het Kwizien zijn ook weer van de partij. 

Groetjes  

Olivier 

Carnaval 



Liefde is... 



Valentijnsontbijt 



Animatie  
CORTRYCKPOORTE & VESTINGHE 

Wellnessnamiddag met traktaat van Katrien  

Beste lezer van ons favoriete blaadje 

Daar is de lente daar is de zon! 

 

Ja lieve lezer, het zonnetje heeft heel veel moeite om door de grijze wolken te piepen, 

en toch… laat ons zeggen dat ze heel hard haar best doet om ons geduld te belonen 

met hier en daar wat mooie winterse zonnestralen. Hier in ons huis verlangen we nu 

ook heel erg naar de lente. De frisse buitenlucht  op onze snoet, de krokusjes, vogel-

tjes die fluiten, fris lentegroen… laat maar komen! Wij zijn klaar voor de lente.                 

Het perfecte moment dus voor een nieuwe kalender vol leuke activiteiten, zo eentje 

waar we vrolijk van worden. 

 Geniet met volle teugen van de mooie foto’s! 

 



Pannenkoekenbak voor Maria lichtmis 



 Valentijn creanamiddag 



Verjaardagsfeest Denise & Jeannette 

Verjaardag M.Louise  



Feestelijk koken in Kwizien 

De keukenprinsessen Odette, Marie-Louise en Denise en de keukenprinsen Georges,  

Werner en Andreas tekenden op dinsdag 7 februari present voor een dagje feestelijk  

koken in het Kwizien. Het menu was een verrassing voor de bewoners; de verwachtingen 
waren dus hoog gespannen en reikhalzend keken ze uit wat de pot zou schaffen… 

Voor we écht aan de slag gingen luisterde iedereen aandachtig én met veel interesse naar 
de voorstelling van het menu en de verdeling van de taken: we kozen voor een verzorgd 

aperitief, een hoofdgerecht, dessert en een koffietje. We stellen ons menu even aan jullie 
voor: 

De hapjes: 

 hespenrolletje met Boursin – mini garnalencocktail en gekruide gare honingtomaatjes 
met Feta. 

Het hoofdgerecht:  

kip met jagerssaus – gepocheerde appel met veenbessen – suikerboontjes met spek en 
gebakken krielaardappeltjes. 

Het dessert:  

Tiramisu met advocaat 

Koffie of thee met een koekje. 

 

De tafel werd als werktafel geïnstalleerd en het snijden, schillen, pellen enz… kon             
beginnen. Er werd gewerkt, gelachen en getaterd dat het een lieve lust was. Tegen de   
middag toverde Dominique de werktafel om tot een mooi gedekte ‘restauranttafel’, zo 

eentje die uitnodigde om plaats te nemen. De hoofdtoon was teder roze; de                      
Valentijnstaartjes die we maakten in de crea deden dienst als decoratie, een                    

vers bloemetje en een mooi servet maakten het geheel af. De glaasjes werden gevuld met 
Cava of fruitsap, de hapjes werden gepresenteerd in mooie potjes en het smullen kon     

beginnen. Echt zalig voor Aline en mezelf, de kookmoeders van dienst, om van achter de 
‘kookstoof’ dat tafereeltje gade te slaan. De goedkeurende blikken en lovende               

commentaren deden deugd aan ons hartje, maar ook aan het hartje van Dominique die 
het geheel coördineerde en in goede banen leidde. Onze missie was geslaagd: de             

bewoners een zalige ‘kook’dag bezorgen met een klein beetje werken en vooral heel 
veeeeel genieten. 

Wat ons betreft is dit voor herhaling vatbaar! 

 

Lieve kookgroetjes en graag tot een volgende keer. 

Kookmoeder 

 Marie-Anne V. 



Valentijnsdiner in het Kwizien 



Valentijnsontbijt 



Een groot en supermooi cadeau: SAMEN 

Samen er tegenaan! 

Samen moeilijkheden overwinnen! 

Samenwerken om de bewoners van Huize Ter Walle een warme  thuis 

te bezorgen! 

Samen lukt het ons. 

HTW is een heel mooi huis, iedereen wil er een ware thuis maar één ding weet 

iedereen 

Je kunt het niet alleen 

Dus zullen we er samen iets van moeten maken. 

Ons huis is een mooi maar bewerklijk ding, dus zullen we er samen iets van   

moeten maken. 

Hey, hey, hey , hey kom maar in de kring! 



Carnaval 





Zotte maandagbingo 

Wafelbak 



Dan fladderen we nu de eerste lentemaand binnen met veel leuke activiteiten. Heel veel 

plezier en weet… 

Iedereen van harte welkom! 

 

Liefs  

Dominique 



Assistentiewoningen 

Lieve lezers 

 

Deze maand hebben de bewoners weer genoten van de kaartnamiddagen met Nicole. 
Dit is steeds een groot succes!  

Op donderdag 16 februari konden de bewoners genieten van het carnavalsfeest in de 
Bistro van Huize Ter Walle. Er waren heel wat optredens door de kinderen van de Sint-

Janschool en medewerkers van Huize Ter Walle. Hup met die beentjes, wat een          
ambiance!  Op vrijdag 17 februari hebben we een namiddagje volksspelen                  

georganiseerd met de bewoners van de assistentiewoningen. Het was erg gezellig en 
wat hebben we gelachen. Er werd ook heel wat gestretcht om de ballen van de grond 

te rapen tijdens bepaalde spelen. De strijd tussen de bewoners werd steeds             
spannender… In de top 3 stonden René, Julien en Francine, maar Julien werd de       

master van de volksspelen, proficiat Julien! Om dit te vieren hebben we nog samen 
een glaasje bubbels gedronken. Deze namiddag is zeker voor herhaling vatbaar. 

 

Activiteiten voor de maand maart voor de bewoners van de assistentiewoningen: 

- Dinsdag 14 maart: Bingo om 14u30 door Nicole en Nicole in het zaaltje op het 3de   
verdiep in de Rotonde. 

- Donderdag 9 maart: kaartnamiddag door Nicole in het zaaltje op het 3de verdiep in 
de Rotonde 

- Donderdag 23 maart: kaartnamiddag door Nicole in het zaaltje op het 3de verdiep  
in de Rotonde . 

- Vrijdag 31 maart: koken in ’t Kwizientje met een paar bewoners van 10u tot en  
met 15u . 

 

 

Liefs  

Marine 





       

Cathérine werd 61 jaar!  

Hiep hiep Hoera 

Jacqueline vierde haar     

88ste verjaardag 

Rita werd 76 jaar Proficiat! 



Hobbyclub 

bloemen voor 

Valentijn 

Life 

Smile 

Love 



Lekkere dessert-

namiddag om ja-

nuari af te  

sluiten 

















 

JARIGE BEZOEKERS ‘t VERMAAK: 

 

01/03 Annie Beddeleem               78 jaar 

02/03 Nadine Carton       67 jaar 

05/03 Liliane Vandaele       86 jaar 

10/03 Ginette Delaere       82 jaar 

30/03 Roger Durnez       80 jaar 

31/03 Lucienne Leleu       83 jaar 

31/03 Rosita Lesaffre       78 jaar 

 

JARIGE BEZOEKERS KLAVERDRIE: 

09/03 Roger Vandenberghe                                                  84 jaar 

09/03 André Vanderhaeghe                                                  73 jaar 

 

 

Nieuwe bezoekers Vermaak:  

Erik Buyssens  

WELKOM! 



Personeel en vrijwilligers 

Nieuwe personeelsleden 

Jarige personeelsleden 

Jarige vrijwilligers 

02/03 Nathalie Deleu    Nachtverpleegkundige zorgteam 1 

06/03 Marian Cloet    Huismoeder zorgteam 1 

11/03 Yves Sanders     Adjunct algemeen directeur 

11/03 Rany Clarysse    Zorgkundige ZT2 

20/03 Laetitia Longeon   Zorgkundige zorgteam 2 

22/03 Irsha Verbeke    Zorgkundige zorgteam 2 

7/03  Cecile Bonnet 

19/03 Jean-Pierre Rosseel 

20/03 Eddy Soetaert 

13/3/3 Steffi De Voogt  Poetsvrouw 

 



HTW Bebe 

Proficiat Soezemie en Rebecca met de geboorte van jullie  

Zoontje 

 

 

 

Thomas 

Geboren op 18.02.203 

49 cm 

3570 gram 



Campagne 2023: De 25%-revolutie zoekt hardcore activisten 
Ons economisch systeem is belastend voor mens en planeet. Dat is geen me-
ning, maar een feit. De vraag is alleen: hoe ga je 
daarmee om? Wij willen werk maken van een duurzame wereld zonder onge-
lijkheid. Door samen te werken, overal ter wereld, is dat perfect mogelijk. 

Met 25% kunnen we het 100% anders doen. Klinkt goed, toch? Hoe talrijker ons 
aantal, hoe luider onze stem. De 25%-revolutie zoekt hardcore activisten om 
samen met ons het verschil te maken. Misschien zou jij jezelf nooit als activist 
benoemen – laat staan als hardcore activist? 

Broederlijk Delen draagt de boodschap uit dat iedereen die in actie komt voor 
verandering, een activist is. De methoden die je daarvoor kan gebruiken, zijn 
erg divers en uiteenlopend: een petitie tekenen, duurzaam leven, slogans scan-
deren op straat of burgerlijk ongehoorzaam zijn, soms zelfs op gevaar van je ei-
gen leven. Het geheel is meer dan de som van de delen. 

De 25%-revolutie is voor iedereen. Wat ons verbindt, is ons geloof in recht-
vaardigheid. Onze wil om impact te maken. En de bewuste stappen die we 
daartoe zetten, hoe groot of hoe klein die ook mogen zijn. In een wereld waar 
alsmaar meer afstand en apathie heerst, is dat best radicaal, toch? 

Zo zijn we hardcore activist, elk op onze eigen manier 

Pastoraal 



Overlijdensberichten 

De Heer 

Valere Vuylsteke 

echtgenoot van mevrouw Monique Lauwers 

Geboren te Rollegem-Kapelle op 29/06/1936 

Overleden te Menen op 7/02/2023 

De Heer 

Andre Bruggeman 

echtgenoot van mevrouw Diana Vermaut  

Geboren te Wevelgem op 30/06/1927 

Overleden te Menen op 03/02/2023 . 

De Heer 

Andreas Decroo 

weduwnaar van mevrouw Marie-Madeleine Callewaert 

Geboren te Roeselare op 26/02/1933 

Overleden te Menen op 23/02/2023 



Braintraining 

BALKON   LENTE   THEE   WERKEN 

BLOEMEN  LEZEN   THUIS   WOLKEN 

KINDEREN  LIEF    TIJD    ZOMAAR 

KOFFIE   ROZEN   TUIN   ZONNETJE 

KRANT   RUIMTE   TUINIEREN 

KUS    RUST   VRIENDEN 



NIEUW! 

Vanaf nu kan je ook puzzels komen lenen in onze bib.  

Openingsuren bibliotheek: 

Elke 2de en 4de dinsdag van de maand 

Van 14u tot 16u 

 

 

Vergeten jullie Huize Ter Walle niet te steunen door Trooper te raadplegen via: 
https://www.trooper.be/nl/trooperverenigingen/wzchuizeterwalle 






